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Omdat ik veel vragen kreeg over hoe de MT-24EX te gebruiken, heb ik besloten om hier 
een soort stap voor stap gidsje van te maken. Maar voordat ik hier dieper op in ga wil dat 
je een aantal dingen goed begrijpt. 
 
Ik heb heel veel tijd gespendeerd aan het experimenteren met de MT-24EX. Ik wilde 
namelijk een goed licht krijgen van deze flitser. Zo uit de doos levert deze flitser nogal 
een hard licht. Ik ben begonnen met leren door veel te lezen o.a. op de site HiViz 
(http://www.hiviz.com/) en ook de handleidingen op de website van Strobist 
(http://www.strobist.blogspot.com/), zoals  “Aperant Light Size” 
(http://strobist.blogspot.com/2007/07/lighting-102-unit-21-apparent-light.html). Er is een 
heel groot verschil tussen het verkrijgen van goede resultaten met de flitser en het 
begrijpen waarom je bepaalde resultaten verkrijgt zoals je die op d foto ziet. Als je geen 
zin hebt om wat tijd te investeren om deze twee pagina’s te lezen en te begrijpen dan 
heeft het volgens mij geen zin om verder te lezen. Anders ga ik je overvallen met 
informatie en raak je naarmate het verhaal vordert steeds meer het overzicht hierop kwijt 
en zul je niet begrijpen waarom iets loopt zoals het loopt.  
 
De laatste opmerking voordat we gaan beginnen met het verder uitspitten is de volgende: 
Ik ben niet de degene die bepaalt of iets goed of fout is in welke fotografische discipline 
dan ook. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en dit is er slechts een van, namelijk 
mijn weg. Neem wat je hier leest in je op en doe er je voordeel en zorg er voor dat het 
geen exacte kopie van mij wordt maar dat je je eigen stijl ontwikkelt met wat tips en hints 
van mijn zijde. 
 
Laat me beginnen met wat ik geleerd heb over de ratio instellingen (flitssterkte 
verhoudingen van de flitskoppen) van de MT-24EX. Met deze ratio instellingen heb je de 
mogelijkheid om per flitskop in te stellen hoe sterk er geflitst moet worden om bepaalde 
schaduwen te verkrijgen. Dit ten opzichte van de ander flitskop.  Zo zorgt een ratio van 
1:3 ervoor dat de ene flitskop 3 keer zoveel licht geeft als de ander flitskop. Dit heeft 



echter ook zo zijn beperkingen. 
 
Met de E-TTL flitsmeting, maakt de camera gebruik van een voorflits welke gebruikt 
wordt om te bepalen hoeveel licht er nodig is voor de foto. Daaruit bepaald de flitser 
hoeveel licht er nodig is voor de eigenlijke foto. Met de ratio instelling vertel jij de flitser 
dat de totale hoeveelheid benodigd licht in de verhouding verdeeld moet worden over de 
twee flitskoppen. De totale hoeveelheid licht die volgens de camera/flitser nodig is 
verandert niet. Gebruik maken van ratio instellingen is dus niet gelijk aan onder of 
overbelichten met de flitser. Het gebruik van ratio instelling kan er zelfs voor zorgen dat 
je en deel van je foto overbelicht krijgt. Ook heb ik gemerkt dat het gebruik van de 
voorflits geen invloed heeft of afhankelijk is van de ratio instellingen. Als het wel zo is 
dan heeft het geen effect op hoe de camera de hoeveelheid licht meet. 
 
Je hoeft geen gebruik te maken van de ratio instellingen om mooie schaduwen te krijgen, 
dus eigenlijk kun je het wel uitzetten. De enige keer dat je de ratio instellingen nodig zou 
kunnen hebben is als beide flitskoppen in een hoek van 180o tegenover elkaar staan. Zelfs 
in dit geval ben je niet genoodzaakt om het te gebruiken als je de flitskoppen in 
verschillende posities zet. Wil je het toch gebruiken zorg er dan voor dat je de verhouding 
niet verder oprekt dan 1:2. Bedenk wel, ik gebruik het niet. 
 
Meestal gebruik ik een flitskop aan de bovenkant van de lens (hoofdflitser) op ongeveer 
11h (iets links naast het midden) en de tweede flitskop (invulflits) op ongeveer 2h (iets 
meer rechts van het midden, maar lager dan de andere flitskop)  op de ring die aan het 
objectief gemonteerd is.  Ik gebruik ook een verstelbare flitsschoen van Kaiser om de 
hoofdflitser op een wat hogere positie te krijgen en ingesteld onder een andere hoek om 
te proberen de glans op het onderwerp te voorkomen of in elk geval te verminderen. 
Als beide flitskoppen gebruikt worden op de ring die meegeleverd wordt met de flitser 
dan is de hoek tussen de flitskoppen, onderwerp en sensor gelijk en veroorzaakt 
problemen op glanzende voorwerpen om dat de flits van uit dezelfde hoek plaatsvindt. De 
verstelbare flitsschoen van Kaiser is niet vast te maken aan de ring die met de flitser 
meegeleverd wordt, hiervoor heb ik met mijn Dremel twee groeven gemaakt zodat het net 
zoals de flitskoppen vastklikt. 
 
De hoek waarin de beide flitskoppen staan ingesteld kunnen een groot verschil maken. Ik 
gebruik normaal gesproken direct op mijn onderwerp gericht onder dezelfde hoek. Als ik 
weerspiegeling van het flitslicht krijg op mijn onderwerp wat ik niet hebben wil dan dan 
verander ik de hoek van de flitskop die de weerspiegeling veroorzaakt verder naar mijn 
objectief toe of meer naar mijn onderwerp toe. Dit is afhankelijk van mijn onderwerp en 
omgeving welke op de foto komen. Ook de vergroting ingesteld op mijn MP-E65 bepaald 
hoe ik de flitskoppen instel. Het is moeilijk om dat in foto’s te laten zien dus ik ga mijn 
best doen om dat uit te leggen. 
 
Als je een MT-24EX tot je beschikking hebt, dan weet je dat de flitskoppen een klik 
geluid maken als je ze op en neer beweegt. We beginnen met de flitskoppen helemaal 
naar beneden te zetten zodat dus zoveel mogelijk naar het objectief gericht zijn. Voor 1x 
levensgroot zet je de flitskoppen een klikje terug. Als je een grotere vergroting kiest dan 



zet je ze weer in de laagste stand. Op deze manier worden ze direct op je onderwerp 
gericht en is er verhoudingsgewijs weinig licht nodig zodat je flitser ook weer snel 
opgeladen is. In sommige gevallen wil je toch de flitskoppen iets verplaatsen om 
glimmende plekken van het flitslicht te voorkomen. Maar voor het grote deel van de 
foto’s werkt de hierboven beschreven “basisstand”. 
 
Je kunt de flitskoppen ook aan beide zijkanten van de ring zetten, dit zou je eventueel 
willen afhankelijk van de afstand van je onderwerp tot de achtergrond. 
De methode welke bij E-TTL gebruikt wordt om het licht te meten, is middels een 
voorflits waarbij het licht gemeten wordt en aan de hand waarvan de echte flitssterkte 
bepaald wordt. Heel weinig licht van de voorflits komt terug bij de camera (dat kan 
gebeuren als de achtergrond meer dan 15cm weg is van het onderwerp), hierdoor kan het 
voorkomen dat de achtergrond heel donker of zelfs zwart wordt en je onderwerp de kans 
loopt om overbelicht te geraken. Dit komt omdat de lichtmeter in de war raakt van de 
omdat het ook de achtergrond probeert te verlichten. Hierom richt ik altijd de flitser op 
mijn onderwerp. Zeker als je een invulflits gebruikt. Op deze manier komt het meeste 
licht van de voorflits op je onderwerp terecht en zal je belichtingsmeter een correcter 
resultaat geven. 
 
Omdat het licht van de MT-24EX vrij hard is, is het de handigheid om het licht meer 
diffuus te krijgen, meer zoals ik dat wil hebben. Wel met de flitskoppen op je onderwerp 
gericht, zo dicht mogelijk bij je onderwerp en toch diffuus. Ik heb verschillende dingen 
geprobeerd. Op het moment gebruik ik Rolux diffusie materiaal van een Bogen 
Diffusiekit, welke ik met warme lijm direct op de flitskoppen heb gelijmd. Daarover heen 
heb ik een Sto-Fen diffuser set gemonteerd. Tevens heb ik Gaffers tape (*) gebruikt om 
de kieren die er nog waren te dichten. Het resultaat is dat mensen denken dat al mijn 
foto’s zijn gemaakt bij natuurlijk licht en ze me zeggen dat ik op de goede weg ben. Mijn 
doel was, toen ik begon met experimenteren, om flitsfoto’s te verkrijgen die niet op 
flitsfoto’s lijken. Maar bedank wel dat ik nog steeds aan het leren en experimenteren ben 
en dat zul je zelf ook moeten doen. 
 
Als laatste: De flitskoppen dicht bij je onderwerp levert me een korte flitstijd op 
waardoor ik beweging kan bevriezen in de foto. De fotoresultaten leveren haarscherpe 
foto’s met veel details. Als je dus niet de scherpte krijg in je foto’s zoals in die van mij 
dan heb je of je flitskoppen te ver van je onderwerp af of je diffusers zijn beter in het licht 
tegenhouden dan in het te verspreiden. 
 
(*) Gaffers Tape: tape welke gebruikt wordt bij studio’s om kabels vast te leggen op bijv. 
vloeren. Deze tape is vergelijkbaar met Duct tape maar laat geen lijmresten na. 


